
TAUL A DE CONT INGUT

3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals
200-00014/11
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 5

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de creació de la comarca del Lluçanès
202-00045/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 5

Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
202-00090/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat 5

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la defensa dels drets de les víctimes de violència mas-
clista en l’àmbit judicial
250-00716/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 5

Proposta de resolució sobre la creació d’un carril bus d’alta eficiència i de baix cost, 
des de la carretera B-23 fins a l’entrada de Barcelona
250-00753/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 6

Proposta de resolució sobre la formació específica per a funcionaris i personal in-
terí de presons
250-00754/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 6

Proposta de resolució sobre la prevenció dels accidents de trànsit
250-00755/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 6

Proposta de resolució sobre el foment de l’exercici físic en els escolars
250-00756/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 6

Proposta de resolució sobre l’adequació del Codi ictus als infants i els joves
250-00757/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 6

Proposta de resolució sobre l’obra «El setge de Cambrils del 1640»
250-00758/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 7

Proposta de resolució sobre el cens i la conservació dels camps de concentració i 
els batallons disciplinaris de treballadors per mitjà del Memorial Democràtic
250-00759/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 7
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Proposta de resolució sobre el reconeixement a les víctimes de la guerra civil i la 
dictadura en espais públics
250-00760/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 7

Proposta de resolució sobre el suport a l’autonomia a la pròpia llar i la protecció 
dels seus beneficiaris
250-00761/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 7

Proposta de resolució sobre la incorporació a la cartera de serveis del Servei Ca-
talà de la Salut de dispositius per a mesurar la glucosa en persones diabètiques
250-00762/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 7

Proposta de resolució sobre la política de promoció de la salut
250-00763/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 8

Proposta de resolució sobre la prevenció de l’abús i l’explotació sexuals
250-00764/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 8

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la revisió del model de finançament autonòmic
300-00114/11
Presentació: GP PPC 8

Interpel·lació al Govern sobre la saturació dels recursos sanitaris i l’impacte en l’ac-
cessibilitat
300-00115/11
Presentació: GP SOC 8

Interpel·lació al Govern sobre la protecció dels treballadors públics
300-00116/11
Presentació: GP C’s 9

Interpel·lació al Govern sobre l’ensenyament trilingüe
300-00117/11
Presentació: GP C’s 9

Interpel·lació al Govern sobre la infància en risc
300-00118/11
Presentació: GP CSP 10

Interpel·lació al Govern sobre la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adoles-
cència
300-00119/11
Presentació: GP CUP-CC 10

Interpel·lació al Govern sobre els equipaments penitenciaris a Barcelona
300-00120/11
Presentació: GP JS 10

4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Proposta d’audiència en ponència de Carlos de Rosselló Moreno, doctor en dret i 
especialista en dret financer i tributari, amb relació a la Proposició de llei de l’impost 
sobre els actius no productius de les persones jurídiques
352-01060/11
Sol·licitud 11

Proposta d’audiència en ponència de Jorge Onrubia, professor d’hisenda pública i 
sistema fiscal de la Universidad Complutense de Madrid, amb relació a la Propo-
sició de llei de l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques
352-01061/11
Sol·licitud 11
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Proposta d’audiència en ponència d’Ángel de la Fuente, director executiu de la Fun-
dació d’Estudis d’Economia Aplicada, amb relació a la Proposició de llei de l’impost 
sobre els actius no productius de les persones jurídiques
352-01062/11
Sol·licitud 11

Proposta d’audiència en ponència de Gonzalo Bernardo Domínguez, professor d’eco-
nomia de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l’impost 
sobre els actius no productius de les persones jurídiques
352-01063/11
Sol·licitud 11

Proposta d’audiència en ponència de José María Gay de Liébana, professor d’eco-
nomia financera de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
de l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques
352-01064/11
Sol·licitud 12

Proposta d’audiència en ponència de Carmen Marín González, analista de la Fun-
dació d’Estudis d’Economia Aplicada, amb relació a la Proposició de llei de l’impost 
sobre els actius no productius de les persones jurídiques
352-01065/11
Sol·licitud 12

Proposta d’audiència en ponència de Víctor Ferreres, professor de dret constitucio-
nal, amb relació a la Proposició de llei de l’impost sobre els actius no productius 
de les persones jurídiques
352-01066/11
Sol·licitud 12

Proposta d’audiència en ponència de Diana Ferrer Vidal, professora de dret financer 
i tributari, amb relació a la Proposició de llei de l’impost sobre els actius no produc-
tius de les persones jurídiques
352-01067/11
Sol·licitud 12

Proposta d’audiència en comissió de Josep Maria Duran Cabré, professor agregat 
d’economia pública de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de 
llei de l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques
352-01068/11
Sol·licitud 13

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Comissions Obreres amb 
relació a la Proposició de llei de l’impost sobre els actius no productius de les per-
sones jurídiques
352-01069/11
Sol·licitud 13

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unió General de Treba-
lladors amb relació a la Proposició de llei de l’impost sobre els actius no productius 
de les persones jurídiques
352-01070/11
Sol·licitud 13

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Pimec amb relació a la Pro-
posició de llei de l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques
352-01071/11
Sol·licitud 13

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Foment del Treball Naci-
onal amb relació a la Proposició de llei de l’impost sobre els actius no productius 
de les persones jurídiques
352-01072/11
Sol·licitud 13

Proposta d’audiència en comissió de Josep Maria Duran Cabré, professor agregat 
d’economia política de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de 
llei de l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques
352-01073/11
Sol·licitud 14
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Comissions Obreres amb 
relació a la Proposició de llei de l’impost sobre els actius no productius de les per-
sones jurídiques
352-01074/11
Sol·licitud 14

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unió General de Treba-
lladors amb relació a la Proposició de llei de l’impost sobre els actius no productius 
de les persones jurídiques
352-01075/11
Sol·licitud 14

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Pimec amb relació a la Pro-
posició de llei de l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques
352-01076/11
Sol·licitud 14

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Foment del Treball Naci-
onal amb relació a la Proposició de llei de l’impost sobre els actius no productius 
de les persones jurídiques
352-01077/11
Sol·licitud 14

Proposta d’audiència en comissió d’Antònia Agulló, catedràtica de dret tributari de 
la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l’impost sobre els 
actius no productius de les persones jurídiques
352-01078/11
Sol·licitud 15

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Gestha amb relació a la 
Proposició de llei de l’impost sobre els actius no productius de les persones jurí-
diques
352-01079/11
Sol·licitud 15

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 28
Convocada per al 25 de gener de 2017 15
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3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes  
i continentals
200-00014/11

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP C’s; GP PPC; GP JS; GP CSP (reg. 47317; 47433; 47498; 47669).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.01.2017 al 24.01.2017).
Finiment del termini: 25.01.2017; 12:00 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de creació de la comarca del Lluçanès
202-00045/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP C’s; GP PPC (reg. 47314; 47435).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 23.01.2017 al 25.01.2017).
Finiment del termini: 26.01.2017; 12:00 h.

Proposició de llei de les associacions de persones consumidores  
de cànnabis
202-00090/10

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP C’s (reg. 46823; 46839; 46965).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 23.01.2017 al 26.01.2017).
Finiment del termini: 27.01.2017; 12:00 h.

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la defensa dels drets de les víctimes de 
violència masclista en l’àmbit judicial
250-00716/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 47904).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.01.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la creació d’un carril bus d’alta 
eficiència i de baix cost, des de la carretera B-23 fins a l’entrada  
de Barcelona
250-00753/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 47001).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 24.01.2017 al 27.01.2017).
Finiment del termini: 30.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la formació específica per a funcionaris  
i personal interí de presons
250-00754/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 47110).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 24.01.2017 al 27.01.2017).
Finiment del termini: 30.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la prevenció dels accidents de trànsit
250-00755/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 47111).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 24.01.2017 al 27.01.2017).
Finiment del termini: 30.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el foment de l’exercici físic en els 
escolars
250-00756/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 47112).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 24.01.2017 al 27.01.2017).
Finiment del termini: 30.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’adequació del Codi ictus als infants  
i els joves
250-00757/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 47113).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 24.01.2017 al 27.01.2017).
Finiment del termini: 30.01.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre l’obra «El setge de Cambrils del 1640»
250-00758/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 47114).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 24.01.2017 al 27.01.2017).
Finiment del termini: 30.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el cens i la conservació dels camps  
de concentració i els batallons disciplinaris de treballadors per mitjà 
del Memorial Democràtic
250-00759/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 47004; 47115).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 24.01.2017 al 27.01.2017).
Finiment del termini: 30.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el reconeixement a les víctimes de la 
guerra civil i la dictadura en espais públics
250-00760/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 47005; 47116).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 24.01.2017 al 27.01.2017).
Finiment del termini: 30.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el suport a l’autonomia a la pròpia llar  
i la protecció dels seus beneficiaris
250-00761/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 47117).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 24.01.2017 al 27.01.2017).
Finiment del termini: 30.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la incorporació a la cartera de serveis 
del Servei Català de la Salut de dispositius per a mesurar la glucosa 
en persones diabètiques
250-00762/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 47006; 47118).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 24.01.2017 al 27.01.2017).
Finiment del termini: 30.01.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la política de promoció de la salut
250-00763/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 47007; 47120).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 24.01.2017 al 27.01.2017).
Finiment del termini: 30.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la prevenció de l’abús i l’explotació 
sexuals
250-00764/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 47008; 47119).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 24.01.2017 al 27.01.2017).
Finiment del termini: 30.01.2017; 12:00 h.

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la revisió del model de finançament 
autonòmic
300-00114/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 48007 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 20.01.2017

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popu·

lar de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 157 del Reglament del Parla·
ment, presenta la Interpel·lació al Govern sobre la revisió del model de finançament, 
per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 25 i 26 
de gener de 2017, amb el text següent: 

– Interpel·lació sobre la revisió del model de finançament autonòmic.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu GP PPC

Interpel·lació al Govern sobre la saturació dels recursos sanitaris  
i l’impacte en l’accessibilitat
300-00115/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 48010 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 20.01.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 

el que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel·lació 
al Govern sobre la saturació dels recursos sanitaris i l’impacte en l’accessibilitat, per 
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tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 25 i 26 de 
gener de 2017, amb el text següent: 

– Sobre la saturació dels recursos sanitaris i l’impacte en l’accessibilitat.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre la protecció dels treballadors públics
300-00116/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 48025 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 20.01.2017

A la Mesa del Parlament
Inés Arrimadas García, presidenta del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel·
lació al Govern sobre la protecció als treballadors públics, per tal que sigui substan·
ciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 25 i 26 de gener de 2017.

Palau del Parlament, 20 de gener de 2017
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s

Interpel·lació al Govern sobre l’ensenyament trilingüe
300-00117/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 48026 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 20.01.2017

A la Mesa del Parlament
Inés Arrimadas García, presidenta del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel·
lació al Govern sobre l’ensenyament trilingüe, per tal que sigui substanciada en el 
Ple que ha de tenir lloc els propers dies 25 i 26 de gener de 2017.

Palau del Parlament, 20 de gener de 2017
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s
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Interpel·lació al Govern sobre la infància en risc
300-00118/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 48028 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 20.01.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 
157 del Reglament del Parlament, presenten la Interpel·lació al Govern sobre la in·
fància en risc, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers 
dies 25 i 26 de gener de 2017, amb el text següent: 

– Sobre la infància en risc.

Palau del Parlament, 20 de gener de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta, 

GP CSP 

Interpel·lació al Govern sobre la Direcció General d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència
300-00119/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 48063 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 20.01.2017

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Gabriela Serra Frediani, diputada del Grup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular · Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presenten la Interpel·lació 
al Govern sobre la DGAIA, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir 
lloc els propers dies 25 i 26 de gener de 2017, amb el text següent: 

– Sobre la dignificació de l’atenció a la infància.

Palau del Parlament, 20 de gener de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Gabriela Serra Frediani, diputada, GP CUP·CC 

Interpel·lació al Govern sobre els equipaments penitenciaris  
a Barcelona
300-00120/11

PRESENTACIÓ: GP JS

Reg. 48073 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 20.01.2017

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel·
lació al Govern sobre els equipaments penitenciaris a la ciutat de Barcelona, per tal 
que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 25 i 26 de gener 
de 2017, amb el text següent: 

– Interpel·lació sobre els equipaments penitenciaris a la ciutat de Barcelona.

Palau del Parlament, 20 de gener de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Proposta d’audiència en ponència de Carlos de Rosselló Moreno, 
doctor en dret i especialista en dret financer i tributari, amb relació a 
la Proposició de llei de l’impost sobre els actius no productius de les 
persones jurídiques
352-01060/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 47546).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 18.01.2017.

Proposta d’audiència en ponència de Jorge Onrubia, professor 
d’hisenda pública i sistema fiscal de la Universidad Complutense 
de Madrid, amb relació a la Proposició de llei de l’impost sobre els 
actius no productius de les persones jurídiques
352-01061/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 47546).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 18.01.2017.

Proposta d’audiència en ponència d’Ángel de la Fuente, director 
executiu de la Fundació d’Estudis d’Economia Aplicada, amb relació 
a la Proposició de llei de l’impost sobre els actius no productius de 
les persones jurídiques
352-01062/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 47546).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 18.01.2017.

Proposta d’audiència en ponència de Gonzalo Bernardo Domínguez, 
professor d’economia de la Universitat de Barcelona, amb relació a 
la Proposició de llei de l’impost sobre els actius no productius de les 
persones jurídiques
352-01063/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 47546).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 18.01.2017.
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Proposta d’audiència en ponència de José María Gay de Liébana, 
professor d’economia financera de la Universitat de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de l’impost sobre els actius no 
productius de les persones jurídiques
352-01064/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 47546).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 18.01.2017.

Proposta d’audiència en ponència de Carmen Marín González, 
analista de la Fundació d’Estudis d’Economia Aplicada, amb relació a 
la Proposició de llei de l’impost sobre els actius no productius de les 
persones jurídiques
352-01065/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 47546).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 18.01.2017.

Proposta d’audiència en ponència de Víctor Ferreres, professor de 
dret constitucional, amb relació a la Proposició de llei de l’impost 
sobre els actius no productius de les persones jurídiques
352-01066/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 47546).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 18.01.2017.

Proposta d’audiència en ponència de Diana Ferrer Vidal, professora 
de dret financer i tributari, amb relació a la Proposició de llei de 
l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques
352-01067/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 47546).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 18.01.2017.
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Proposta d’audiència en comissió de Josep Maria Duran Cabré, 
professor agregat d’economia pública de la Universitat de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de l’impost sobre els actius no 
productius de les persones jurídiques
352-01068/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 47555).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 18.01.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Comissions 
Obreres amb relació a la Proposició de llei de l’impost sobre els 
actius no productius de les persones jurídiques
352-01069/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 47555).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 18.01.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unió 
General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de 
l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques
352-01070/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 47555).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 18.01.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Pimec 
amb relació a la Proposició de llei de l’impost sobre els actius no 
productius de les persones jurídiques
352-01071/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 47555).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 18.01.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Foment del 
Treball Nacional amb relació a la Proposició de llei de l’impost sobre 
els actius no productius de les persones jurídiques
352-01072/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 47555).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 18.01.2017.
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Proposta d’audiència en comissió de Josep Maria Duran Cabré, 
professor agregat d’economia política de la Universitat de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de l’impost sobre els actius no 
productius de les persones jurídiques
352-01073/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 47559).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 18.01.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Comissions 
Obreres amb relació a la Proposició de llei de l’impost sobre els 
actius no productius de les persones jurídiques
352-01074/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 47559).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 18.01.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unió 
General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de 
l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques
352-01075/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 47559).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 18.01.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Pimec 
amb relació a la Proposició de llei de l’impost sobre els actius no 
productius de les persones jurídiques
352-01076/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 47559).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 18.01.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Foment del 
Treball Nacional amb relació a la Proposició de llei de l’impost sobre 
els actius no productius de les persones jurídiques
352-01077/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 47559).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 18.01.2017.
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Proposta d’audiència en comissió d’Antònia Agulló, catedràtica 
de dret tributari de la Universitat de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de l’impost sobre els actius no productius de les 
persones jurídiques
352-01078/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 47559).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 18.01.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Gestha 
amb relació a la Proposició de llei de l’impost sobre els actius no 
productius de les persones jurídiques
352-01079/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 47559).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 18.01.2017.

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 28

CONVOCADA PER AL 25 DE GENER DE 2017

Presidència del Parlament
D’acord amb l’article 71.2 i 3 del Reglament, us convoco a la sessió següent del 

Ple del Parlament, el 25 de gener de 2017, a les 10.00 h, al saló de sessions.

Ordre del dia
1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 25 de gener, a les 10.00 h).
2. Projecte de llei de fusió dels col·legis oficials d’enginyers tècnics agrícoles i 

pèrits agrícoles de Catalunya i d’enginyers tècnics forestals de Catalunya en el Col·
legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya. Tram. 200·00021/11. 
Govern de la Generalitat. Proposta de tramitació en lectura única (text presentat: 
BOPC 297, 15).

3. Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educa·
ció, per a garantir la laïcitat. Tram. 202·00003/11. Grup Parlamentari de Catalunya 
Sí que es Pot. Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat (text presentat: 
BOPC 19, 3).

4. Proposició de llei de matèria audiovisual. Tram. 202·00016/11. Grup Parla·
mentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat de totalitat (text presentat: BOPC 77, 15).

5. Proposició de llei de modificació de la legislació de Catalunya en matèria 
audiovisual. Tram. 202·00026/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat de totalitat 
(text presentat: BOPC 128, 10).

6. Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Ofi·
cina Antifrau de Catalunya. Tram. 202·00038/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat (text presentat: BOPC 197, 6).
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7. Interpel·lació al Govern sobre la revisió del model de finançament autonòmic. 
Tram. 300·00114/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substan·
ciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre la saturació dels recursos sanitaris i l’impacte en 
l’accessibilitat. Tram. 300·00115/11. Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre la protecció dels treballadors públics. Tram. 
300·00116/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre l’ensenyament trilingüe. Tram. 300·00117/11. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre la infància en risc. Tram. 300·00118/11. Grup 
Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre la Direcció General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència. Tram. 300·00119/11. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular · Crida Constituent. Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre els equipaments penitenciaris a Barcelona. 
Tram. 300·00120/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Substanciació.

14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre polítiques agràries, ra·
maderes i forestals. Tram. 302·00084/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 
Pot. Debat i votació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les relacions entre els 
governs de Catalunya i Espanya. Tram. 302·00097/11. Grup Parlamentari Socialis·
ta. Debat i votació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la competitivitat de l’em·
presa catalana. Tram. 302·00098/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i vo·
tació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les retribucions públi·
ques. Tram. 302·00099/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’Institut d’Estudis de 
l’Autogovern. Tram. 302·00100/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu·
nya. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els feminismes. Tram. 
302·00101/11. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular · Crida Cons·
tituent. Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el transport públic i la 
mobilitat sostenible. Tram. 302·00102/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat 
i votació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el dret a morir digna·
ment. Tram. 302·00103/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i 
votació.

Palau del Parlament, 20 de gener de 2017
La presidenta, Carme Forcadell i Lluís
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